Voorwoord KNDB
lang te kunnen dammen! Sommigen van
jullie zullen dat al wel vaker gedaan
hebben gedaan. Een grote variatie dus,
wat ook kan leiden tot grote
verrassingen.

Beste deelnemers, ouders en andere
belangstellenden,
Voor u ligt het programmaboekje van
de finale pupillen meisjes en welpen
algemeen. De damclub HDC Hoogeveen
neemt het dit jaar voor de vijfde op
zich om deze twee kampioenschappen
te organiseren! De damclub heeft een
grote jeugdafdeling en is een mooi
voorbeeld voor andere clubs die een
jeugdafdeling willen starten of willen
uitbreiden. Natuurlijk wil ik de club
opnieuw bedanken voor de organisatie
van dit NK!

De laatste dag komen de welpen ook
naar Hoogeveen om te spelen om de
Nederlandse titel. Het zal goed druk
worden! Jullie hebben al in de halve
finale laten zien dat jullie er allemaal
voor gaan. Het zal in de finale dus een
spannende strijd worden!
Rest mij niks anders dan jullie allemaal
heel veel succes te wensen! Ik ga ervan
uit dat jullie er een mooie paar dagen
van maken.

De pupillen meisjes spelen drie dagen,
voor sommigen van jullie zal het de
eerste keer zijn dat je een meerdaags
toernooi speelt. Misschien wat
spannend, maar ook heel leuk om zo

Anne-Wil Koopman,
Jeugdcommissie KNDB
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Voorwoord Hoogeveen
Beste jongens en meisjes,

In de halve finale in Baarn kwamen
Stan van der Meer en Egor Kornilov
heel sterk uit de hoek. In Huissen wist
Yuri Derks overtuigend de halve finale
te winnen en in Groningen voerden
Mart Slim en Siebe Kortleven de
boventoon. Deze laatste twee spelen
een thuiswedstrijd en dit kan zowel
positief als negatief uitwerken. De
welpen wil ik graag twee dingen
meegeven: neem je tijd en zetcontrole,
zetcontrole, zetcontrole…
Ik hoop in ieder geval dat jullie een
heel fijn, plezierig toernooi spelen en
denk eraan dat je de finale al gehaald
hebben en hoeveel jeugddammertjes
kunnen dat zeggen?

De Hoogeveense Dam Club organiseert
dit jaar voor de vijfde keer het NK
pupillen meisjes en de NK welpen
algemeen; een lustrum waar we best
tevreden mee mogen zijn. Vele toppers
voor de toekomst hebben in Hoogeveen
hun eerste schreden gezet naar een
succesvolle damcarrière. In beide
categorieën zal het ongetwijfeld weer
spannend gaan worden. Bij de meisjes
pupillen mag Lisa Scholtens in een
thuiswedstrijd proberen haar titel te
verdedigen. Dat zal niet meevallen
want de concurrentie is groot. Luise
Gabbert en Yneke Goerres hebben ook
al veel ervaring opgedaan en deze twee
zie ik als haar grootste concurrentes.
Maar misschien heb ik het wel helemaal
mis en gaat misschien Daria Shulepova
(derde in de HF pupillen algemeen) of
een ander toptalent wel met de
hoogste prijs naar huis.

Voor de meisjes pupillen proberen we
weer een aantal nevenactiviteiten te
organiseren en we hopen ook dat jullie
iets aan de organisatie terug willen
doen door hieraan deel te nemen. We
zijn ervan overtuigd dat jullie hier
geen spijt van krijgen.

Bij de welpen zet ik mijn geld op
Matheo Boxum uit Emmeloord. Deze
8-jarige kanjer verraste in de halve
finale pupillen iedereen door de halve
finale te winnen, een grootse prestatie
van dit jong ventje. Ik weet niet zo
goed wie hem concurrentie moet geven.

Tot ziens allemaal in het Knooppunt.
Groetjes,
Gerard Bruins, jeugdleider
Hoogeveense Dam Club
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Algemene informatie
Speellocatie
Het Knooppunt
Jan Dekkerstraat 1b
7902 JG Hoogeveen
0528-220727

Organisatie en contactpersoon
H.D.C. Hoogeveen
Zainal Palmans
Tel: 0615282620
Email: zpalmans@hotmail.com

Website
www.jeugddammen.com

Arbiters
Ludy Brink
Gert Bosker
Gerard Bruins

Parkeren
Hoewel u in de straten rondom het speellokaal overal vrij kunt parkeren, verzoekt de
organisatie u vriendelijk dit niet te doen maar even door te rijden naar de
parkeerplaats van de Juliana van Stolbergstraat aan het einde van de Jan
Dekkerstraat (bij de school). Deze parkeerplaats is nog geen vijf minuten lopen vanaf
de speellocatie. Op deze manier bezorgen wij de straatbewoners zo weinig mogelijk
overlast.
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Programma NK pupillen meisjes
Dag en datum
Donderdag 10 mei

Vrijdag 11 mei

Zaterdag 12 mei

Tijd
10:30 uur
10.45 uur
11.00 uur
13.30 uur
16:00 uur
10:00 uur
12:45 uur
15:30 uur
11:00 uur
13:45 uur
17.00 uur

Activiteit
Ontvangst deelnemers
Opening
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
8e ronde
Prijsuitreiking

Vergeet niet het inschrijfgeld mee te nemen:
Voor welpen €10,00 en pupillen €20,00
Wanneer je gebruik maakt van de door de organisatie geregelde
overnachtingen, zijn de extra kosten €20,00.
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Deelneemsters NK pupillen meisjes
Naam
Chevonne Barkel
Puck Boudens
Tanya-Marie Cnossen
Eva Elzinga
Marjory Feyt
Luise Gabbert
Yneke Goerres
Fernande de Graaf
Nina Klomp
Fleur Kruysmulder
Demi Peters
Samantha Regterschot
Mila Rijlaarsdam
Esmee Rosema
Lisa Scholtens
Emilie Schop
Elise Schouten
Charell Schuller
Daria Shulepova
Mirte Verheijen
Anouk Wassen

Geb. datum
29--10-2005
7-8
8-2007
19--5-2008
15--2-2006
4-12
12-2007
29--10-2005
24--12-2005
28--7-2005
29--1-2007
7-2
2-2007
21--1-2006
20--2-2006
29--6-2007
25--8-2007
17--1-2005
27--12-2005
27--11-2006
26--3-2007
10--9-2006
2-10
10-2005
9-5
5-2005

Woonplaats
Marknesse
Heerhugowaard
Eindhoven
Molenrij
Ochten
Bennekom
Aldeboarn
Renkum
Bemmel
Huissen
Bunde
Wapenveld
Wageningen
Den Andel
Hoogeveen
Dordrecht
Hoogeveen
Noordscheschut
Eindhoven
's-Gravenmoer
Hoogeveen
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Lid van
Damkring Emmeloord
SNA
Brainsport Eindhoven
DV Warffum
WSDV
WSDV
DC Ontspanning
WSDV
Damvereniging VBI
Damvereniging VBI
DC Winschoten
Eye Webdesign/OG
Eye-T
WSDV
DV Warffum
HDC Hoogeveen
DC Dordrecht
HDC Hoogeveen
HDC Hoogeveen
Brainsport Eindhoven
Rompa Leder/DAM
HDC Hoogeveen

Scoretabel NK pupillen meisjes
Naam

1

2

3

4

Chevonne Barkel
Puck Boudens
Tanya-Marie Cnossen
Eva Elzinga
Marjory Feyt
Luise Gabbert
Yneke Goerres
Fernande de Graaf
Nina Klomp
Fleur Kruysmulder
Demi Peters
Samantha Regterschot
Mila Rijlaarsdam
Esmee Rosema
Lisa Scholtens
Emilie Schop
Elise Schouten
Charell Schuller
Daria Shulepova
Mirte Verheijen
Anouk Wassen

6

5

6

7

8

Plaats

Nederlands kampioenschap pupillen meisjes en
welpen algemeen 2018
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Programma NK welpen algemeen
Dag en datum
Zaterdag 12 mei

Tijd
10.30 uur
10.45 uur
11.00 uur
11.40 uur
12.20 uur
13.00 uur
13.40 uur
14.20 uur
15.00 uur
15.40 uur
16.20 uur
17.00 uur

Activiteit
Ontvangst deelnemers
Opening
1e ronde
2e ronde
3e ronde
4e ronde
5e ronde
6e ronde
7e ronde
8e ronde
9e ronde
Prijsuitreiking

De welpen spelen achtereenvolgend 9 ronden. Er zal met de volgende ronde worden
gestart na een korte pauze (circa 5 minuten) na het einde van de voorgaande ronde.
De weergegeven tijden zijn indicatie tijden, hier kan door de organisatie van

afgeweken worden. Er kan door de organisatie naar eigen inzicht een langere
(lunch)pauze ingepland worden.
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Deelnemers NK welpen algemeen
Naam
Csongor Bártfai
Thomas Bouma
Matheo Boxum
Oleksandra Chumachenko
Anand Dalaj
Yuri Derks
Lars van Eeken
Alyne Goerres
Liam Hijwegen
Ruben Klein
Egor Kornilov
Siebe Kortleven
Stan van der Meer
Raf Neuhaus
Alexandra Novikova
Alexei Ovsyanko
Aleksandra Pechenizka
Alex Poliakov
Mart Slim
Erik van Wingerden

Geb. datum
21
21-8-2009
10
10-8-2009
25
25-6-2009
19
19-2-2009
26
26-8-2008
13
13-2-2008
20
20-9-2009
30
30-1-2010
10
10-9-2008
12
12-4-2008
18
18-12-2008
13
13-12-2010
3
3-6-2008
15
15-7-2008
11
11-1-2008
20
20-8-2010
2
2-4-2010
31
31-1-2010
14
14-2-2009
6
6-9-2008

Woonplaats
Bennekom
Aldeboarn
Emmeloord
Veldhoven
Groningen
Dongen
Velserbroek
Aldeboarn
Hoogeveen
Hardinxveld
Geldrop
Noordscheschut
Monster
Huissen
Eindhoven
Eindhoven
Son
Tilburg
Pesse
Wageningen

Lid van
WSDV
DC Ontspanning
De Vechtstreek
Brainsport Eindhoven
DG Het Noorden
Rompa Leder/DAM
DC IJmuiden
DC Ontspanning
HDC Hoogeveen
De Kroonschijf De
DeZ
Brainsport Eindhoven
HDC Hoogeveen
MDV Monster
Damvereniging VBI
Brainsport Eindhoven
Brainsport Eindhoven
Brainsport Eindhoven
Brainsport Eindhoven
HDC Hoogeveen
WSDV

De jeugdcommissie heeft alle informatie over de toernooien die zij organiseert
onder de vlag van de KNDB ondergebracht op 1 plek: www.jeugddammen.com
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Scoretabel NK welpen
Naam
1
Csongor Bártfai
Thomas Bouma
Matheo Boxum
Oleksandra Chumachenko
Anand Dalaj
Yuri Derks
Lars van Eeken
Alyne Goerres
Liam Hijwegen
Ruben Klein
Egor Kornilov
Siebe Kortleven
Stan van der Meer
Raf Neuhaus
Alexandra Novikova
Alexei Ovsyanko
Aleksandra Pechenizka
Alex Poliakov
Mart Slim
Erik van Wingerden

2

3

4

10

5

6

7

8
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Plaats

Wedstrijdbepalingen NK pupillen meisjes
1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en
wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.
2. Het speeltempo bedraagt 45 min + 30 seconde per zet per persoon per partij. De
klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijd is
in het programma vastgesteld.
3. Noteren is niet verplicht.
4. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden acht
ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van loting.
5. Indien het aantal spelers oneven is, wordt een winstpartij toegekend aan de
speler die de dummy treft.
6. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de
tegenstanders);
c. het hoogste aantal SB-punten;
d. indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan
zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage gespeeld met een
tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig
rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers
betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing
verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe;
e. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste
aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, het beste resultaat in
volgorde van de ranglijst en loting.
7. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. De
arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de
uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de
wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.
8. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter,
beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 42 van het
spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan
tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de
KNDB.
11

PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK pupillen meisjes 2018 in
Litouwen, van 1 tot en met 9 augustus 2018. Van 1 tot en met 7 augustus is het
reguliere EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz
EjK.
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB.
Talentontwikkeling zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf
voor Team KNDB, voor de reis samen als Team KNDB, voor de coaches tijdens
het hele toernooi en ook voor de (digitale) evaluatie van de individuele
toernooiendoelen na afloop.
3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde IT (internationaal
talent) en NT (nationaal talent). IT en NT krijgen een trainings- en
coachprogramma met talentcoach Rik Keurentjes. IT is Jitse Slump en NT zijn
Berke Yigitturk, Machiel Weistra, Simon Harmsma en Emre Hageman. De
nummers 1, 2 en 3 zullen zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en
coachkosten moeten betalen als ze geen IT of NT zijn. De realistische
schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.750 voor dit EjK.
4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt
en we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten.
Dat valt echter tegen: helaas. Mag ik vragen om jullie hulp? Je kunt bij dit
fonds ook een aanvraag indienen om héél misschien een deel van je kosten
vergoed te krijgen. Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar
spelers van Team KNDB gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan
ergens anders in dit programmaboekje. Als je een aanvraag doet, koop je
natuurlijk ook direct een paar mooie damboeken.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK pupillen meisjes 2018 in
Wit-Rusland, van 28 oktober tot en met 3 november 2018.
6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB.
Talentontwikkeling zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen
vooraf voor Team KNDB, voor de reis samen als Team KNDB, voor de coaches
tijdens het hele toernooi in Wit-Rusland en voor een goede evaluatie van
ieders toernooiendoelen na afloop van het toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en NT. Dus
deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of NT zijn.
De realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op dit moment E.800 voor
dit WjK.
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Wedstrijdbepalingen NK welpen algemeen
1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het spel- en
wedstrijdreglement van de KNDB van toepassing.
2. Het speeltempo bedraagt 10 min + 10 seconde per zet per speler per partij. De
klok van de witspeler wordt door de arbiter in werking gesteld. De aanvangstijden
zijn in het programma vastgesteld.
3. Noteren is niet verplicht.
4. De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden negen
ronden gespeeld. De eerste ronde wordt vastgesteld door middel van loting.
5. Indien het aantal spelers onverhoopt oneven is, wordt een winstpartij toegekend
aan de speler die de dummy treft.
6. De eindstand wordt als volgt bepaald:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de
tegenstanders);
c. het hoogste aantal SB-punten;
d. indien dan nog geen beslissing is verkregen en alleen wanneer er rechten aan
zijn verbonden of een visuele prijs, wordt er een barrage gespeeld met een
tempo van 5 min + 5 sec per persoon per partij. Volgens een enkelvoudig
rooster wanneer het 3 of meer spelers betreft. Indien het 2 spelers
betreft, worden er 2 partijen gespeeld. Indien er dan nog geen beslissing
verkregen is, wordt doorgespeeld volgens het “sudden-death”principe;
e. indien er geen rechten aan verbonden zijn achtereenvolgens: het grootste
aantal overwinningen, het beste onderlinge resultaat, het beste resultaat in
volgorde van de ranglijst en loting.
7. De wedstrijdleiding berust bij de coördinator jeugdzaken van de KNDB. De
arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de
uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de
wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.
8. Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter,
beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 42 van het
spel- en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan
tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de
KNDB.
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PLAATSINGSRECHTEN EK EN WK
1. De nummers 1, 2 en 3 plaatsen zich voor het EjK welpen algemeen 2018 in
Litouwen, van 1 tot en met 9 augustus 2018. Van 1 tot en met 7 augustus is het
reguliere EjK, op 8 augustus het rapide EjK en tot slot op 9 augustus het blitz
EjK.
2. Deelname aan het EjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling
zorgt voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team KNDB, voor
de reis samen als Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele toernooi en ook
voor de (digitale) evaluatie van de individuele toernooiendoelen na afloop.
3. Talentontwikkeling kan alleen betalen voor zogenaamde IT (internationaal talent)
en NT (nationaal talent). IT en NT krijgen een trainings- en coachprogramma met
talentcoach Rik Keurentjes. IT is Jitse Slump en NT zijn Berke Yigitturk,
Machiel Weistra, Simon Harmsma en Emre Hageman. De nummers 1, 2 en 3 zullen
zelf reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten en coachkosten moeten betalen
als ze geen IT of NT zijn. De realistische schatting(!) van de totale(!) kosten is op
dit moment E.750 voor dit EjK.
4. Het Kellerfonds, www.kellerfonds.nl, heeft in 2015 een nieuwe start gemaakt en
we hopen dat we samen met velen dit fonds financieel kunnen vergroten. Dat valt
echter tegen: helaas. Mag ik vragen om jullie hulp? Je kunt bij dit fonds ook een
aanvraag indienen om héél misschien een deel van je kosten vergoed te krijgen.
Henk Stoop, www.damboeken.nl, zal wederom een paar spelers van Team KNDB
gaan sponsoren. Zijn precieze voorwaarden staan ergens anders in dit
programmaboekje. Als je een aanvraag doet, koop je natuurlijk ook direct een
paar mooie damboeken.
5. De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het WjK welpen algemeen 2018 in
Wit-Rusland, van 28 oktober tot en met 3 november 2018.
6. Deelname aan het WjK is alleen mogelijk binnen Team KNDB. Talentontwikkeling
zorgt ook nu voor de communicatie en de voorbereidingen vooraf voor Team
KNDB, voor de reis samen als Team KNDB, voor de coaches tijdens het hele
toernooi in Wit-Rusland en voor een goede evaluatie van ieders toernooiendoelen
na afloop van het toernooi.
7. Talentontwikkeling kan ook bij het WjK alleen betalen voor IT en NT. Dus
deelnemers aan het WjK zullen zelf moeten betalen als ze geen IT of NT zijn. De
realistische schatting (!) van de totale (!) kosten is op dit moment E.800 voor dit
WjK.
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Damboeken.nl sponsoring EK en WK
Dit jaar zal damboeken.nl twee jeugdspelers die meedoen aan EK jeugd én WK jeugd
sponsoren met ieder 500 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen
aan de volgende criteria:
1. Je doet mee aan EK jeugd én WK jeugd in je eigen leeftijdscategorie én meisjes
bij de meisjes, jongens bij algemeen.
2. Je bent kampioen van Nederland in je eigen categorie.
3. Je zendt tijdig een korte motivatie (niet langer dan ½ A4tje) waarom
damboeken.nl jou moet sponsoren naar damboek@xs4all.nl. Deelnemers aan de
NK´s in juli mogen dit ook al voor aanvang van het NK sturen.
Op 1 juni kiest damboeken.nl de eerste speler die zal worden gesponsord. Op 16 juli
wordt de tweede gesponsorde speler aangewezen.

Kellerfonds sponsoring EK en WK
Het Kellerfonds geeft financiële ondersteuning aan jeugddammers, het is op 25
augustus 1983 ingesteld door de weduwe van R.C. Keller. Een deel van de
nalatenschap van deze bekende dammer is ingebracht in een stichting.
De eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van
het Kellerfonds is dat je een talentvolle en ambitieuze jeugddammer bent. Ten
tweede kun je maximaal één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor
ondersteuning. Afhankelijk van de hoeveelheid geld dat het Kellerfonds te besteden
heeft (en dat is dit jaar zeer beperkt), wordt de aanvraag gehonoreerd.
Kijk op www.kellerfonds.nl voor meer informatie en om een financiële ondersteuning
aan te vragen.
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Kampioenengalerij
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Pupillen meisjes
Jorien Alink
Jorien Alink
Jorien Alink
Marieke Smeenk
Linda Schnieders
Uscha Badal
Ineke de Jong
Eline Huisman
Marjolein Geurts
Miranda Kiewit
Saskia Veltman
Irene Sterrenburg
Anne-Wil Koopman
Laura Andriessen
Rebecca van Beek
Mei-Jhi Wu
Heike Verheul
Lotte Aleven
Lotte Aleven
Lotte Aleven
Lisa Aleven
Michelle de Jong
Michelle de Jong
Tessa Aleven
Ilse Barf
Tamar Visser
Suzanne Staal
Nicole de Vries
Lisa Scholtens
???

Welpen algemeen

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

16

Robert-Jan van den Akker
Mudassar Malik
Stefan Stapper
Yuen Wong
Bas van Engelen
Rik Verboon
Martijn de Leeuw
Eric van Rossum
Wopke de Vries
Martijn van IJzendoorn
Jitse Slump
Jitse Slump
Vincent Houtjes
Dirk Vet
Kirsty Wahjuwibowo
Berke Yiğittürk
Jan Kornilov
Simon Harmsma
Gerard Kramer
Melvin Koullen
???

Nederlands kampioenschap pupillen
meisjes en welpen algemeen
Succes en veel plezier!
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